
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 3024 /GM-UBND 

       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

   Đức Thọ, ngày 26 tháng 11 năm 2020 

 

 GIẤY MỜI  
 

Uỷ ban nhân dân Huyện Đức Thọ phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Quỹ bảo 

trợ trẻ em, tư vấn GDNN, PHCN người khuyết tật tỉnh, Công ty Bảo hiểm AIA  tổ chức Lễ 

trao  xe đạp cho các  em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên  học giỏi năm 2020. 

1. Thành phần, kính mời: 

* Ở tỉnh: 

 - Đại diện lãnh đạo  Trung tâm Công tác xã hội Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn 

GDNN, PHCN người khuyết tật.  

- Đại diện công ty Bảo hiểm AIA. 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Hoàng Xuân Hùng, PCT UBND huyện 

- Đại diện lãnh đạo phòng GD - ĐT huyện; 

- Trưởng, phó  Phòng Lao động - TB&XH huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin (dự và đưa tin). 

* Ở xã, thị trấn: 

-  Công chức LĐ -TB&XH và các học sinh nhận được nhận xe đạp.  

                           (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian: Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 29/11/2020 (Chủ nhật) 

Lưu ý: UBND các xã tin mời và thông báo cho gia đình đưa các cháu có mặt 

vào lúc 14 giờ 30phút ngày 29/11/2020 để  nhận xe). 

3. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Thọ. 

Giao Phòng Lao động - TB&XH chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo. 

Yêu cầu các đơn vị tin mời các em cùng gia đình về tham dự đầy đủ, đúng 

thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;; 

- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐ. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 Trần Cao Lương 
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